
 

FORMULARUL E 

 

   DECLARATIA OFERTANTULUI PRIVIND PROBLEMELE DE MEDIU 

 

Protecţia condiţiilor de mediu existente este unul din obiectivele primare ale Parcului, iar exploatarea 

unităţii existente în Parcul Industrial Călan este condiţionată de respectarea condiţiilor legale de protecţie a 

mediului. 

Ne angajăm să respectăm autorizaţiile emise de către Inspectoratul pentru Protecţia Mediului pentru 

fiecare construcţie în parte. 

Confirmăm că ne sunt pe deplin cunoscute atât situaţia juridică a terenului contractat, cât şi toate 

problemele de mediu aferente acestui teren. 

Declarăm că am fost informaţi pe deplin de către Societatea-Administrator asupra posibilităţii modificării 

actualei legislaţii de protecţie a mediului din România, în procesul armonizării graduale a legislaţiei de 

protecţie a mediului din România cu cerinţele în domeniu ale Uniunii Europene. Aceste împrejurări pot oricând 

genera costuri suplimentare pe parcursul procesului de realizare a investiţiilor, iar suportarea lor va reveni 

Societăţii noastre, în calitate de Rezident. 

Amplasarea construcţiilor şi funcţionarea unităţilor economice le vom face cu aplicarea tuturor 

normativelor în vigoare privind protecţia factorilor de mediu. Ne angajăm să nu desfăşurăm în zonă activităţile 

economice susceptibile a polua aerul, apa si solul. 

Toate activităţile le vom desfăşura în incinte închise, niciuna dintre ele nu va dezvolta zgomote şi vibraţii 

sesizabile din exterior la limita incintei. Vom respecta întocmai prevederile Regulamentelor naţionale 

referitoare la zgomotul produs de fabrici, precum şi Regulamentele UE referitoare la protecţia muncitorilor de 

zgomot. 

Depozitarea externă o vom face în containere sau rezervoare care vor fi ascunse vederii şi la distanţă de 

drumul de acces. Containerele de gunoi şi de rebuturi vor fi, de asemenea, ascunse vederii. Acestea vor fi 

ascunse cu ajutorul zidurilor, terasamentelor, gardurilor, precum şi a copacilor şi plantelor. Dacă este necesar 

accesul pentru încărcare/descărcare şi livrare, aceste depozite vor fi localizate în spatele clădirilor şi vor fi 

ascunse vederii prin aranjamente adecvate. Vom prevedea, de asemenea, un spaţiu suficient pentru 

încărcare/descărcare în interiorul site-ului. 

Toate deşeurile şi produsele reziduale le vom colecta şi le vom depozita într-o arie special 

amenajată în acest scop. Deşeurile le vom colecta pentru reciclare sau reutilizare, dacă este posibil şi fezabil. 

Deşeurile generate pe care nu le vom putea reutiliza vor fi depozitate la o groapă de gunoi aprobată de 

autorităţile locale, respectând Regulile Uniunii Europene referitoare la deşeuri. 

Toate deşeurile chimice şi toxice vor fi eliminate conform regulilor UE referitoare la deşeurile toxice şi 

periculoase. Vom păstra documentele prin care se înregistrează tipul, cantitatea, data şi modul în care s-au 

eliminat deşeurile. Eliminarea deşeurilor o vom face respectând cerinţele autorităţilor sanitare. 

Ne obligăm ca mirosurile neplăcute provenind de la operaţiunile desfăşurate în fabrică să nu fie 

detectabile în afara limitelor legale. Vom respecta condiţiile stabilite prin autorizaţia de mediu referitoare la 

emisiile atmosferice, în cazul iî care este obligatoriu să deţinem această autorizaţie şi/sau licenţă. Vom 

respecta, de asemenea, prevederile din documentele şi regulamentele naţionale referitoare la poluarea 

atmosferică. 
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